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I dette nummeret:

Arbeidstid – nok en gang
Petter Kristensen, redaksjonskomiteen

Arbeidsmedisineren vet noe om arbeidstid og
helse som partene i arbeidslivet ikke alltid bryr
seg om. Vi må bli djervere i argumentasjonen
for å få arbeidstidsordninger som ikke er helseskadelige.

at problemene ikke er forbeholdt det private
næringslivet og høyresida i politikken.
I forrige temanummer om arbeidstid kunne
vi lese om kreftrisiko og arbeidsulykker med
tilknytning til arbeidstidsordninger. I dette
nummeret kommer flere innspill om helserisiko og arbeidstid. Du kan lese om hjerte- og
karsykdom og ugunstige konsekvenser for
kosthold, sosialt liv og ellers. Ny dokumentasjon
om graviditet og nattarbeid gjør at vi mulig
ens bør revurdere råd og anbefalinger på den
fronten. I en bokanmeldelse blir vi påminnet
om problemene med skiftarbeid og søvn
problemer. Ikke minst bidrar Dagfinn Matre og
Jenny-Anne Sigstad Lie med praktiske råd for
hvordan arbeidstidsordninger kan legges opp
for å ta vare på helse og sikkerhet. Nyttig stoff
for arbeidsmedisineren og andre!

A

rbeidstid var tema i Ramazzini for
halvannet år siden (nr 2/2018).
Ideen om å ta opp det samme
temaet allerede i dette nummeret kom for et år siden etter et
møte hvor Ebba Wergeland og
Erik Dahl-Hansen diskuterte noen av de prob
lemene som fører til helseskadelige arbeidstids
ordninger. Situasjonen er ofte at partene
forhandler seg fram til avtaler som på kort sikt
er gunstige - arbeidstakerne får lønnsmessige
fordeler og gunstige fritidsordninger, arbeidsgiver har fordelen av en slankere bemanning.
Prisen kan være helse- og sikkerhetsmessige
ulemper. Det må være arbeidsmedisinerens
ansvar å sørge for at det ikke etableres og vedlikeholdes helseskadelige arbeidstidsordninger.
Med dette utgangspunktet er vi i Ramazzini
spesielt glade for at både Ebba Wergeland og
Erik Dahl-Hansen bidrar med innlegg i dette
nummeret.

Enjoy!
Kommende nummer av Ramazzini:
Nr 1/2020: «Tilknytning til arbeidslivet»
Nr 2/2020: «Risikobaserte arbeidshelse
undersøkelser»

Debatten om arbeidstidsordninger og brudd
på lovgivningen har ikke avtatt det siste året.
Tvert om så ser vi at brudd på arbeidstids
bestemmelser er normalen mange steder.
Arbeidstilsynet må jobbe på høygir for å utrede
hva som foregår. Et aktuelt eksempel er Oslo
kommune med rødgrønt styre som er ute i
hardt vær nå. Alt tyder på at det systematiske
HMS-arbeidet for å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger har sviktet. Dette minner oss om
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Vettløse arbeidstidsavtaler
Ebba Wergeland (ebba-we@online.no)

E

rik Dahl-Hansen tar utgangspunkt
i et innlegg jeg holdt om arbeidsmiljøloven og arbeidstidsbestemmelsene på STAMI (Statens
arbeidsmiljøinstitutt). I diskusjonen etterpå tok han opp problemene som arbeidsgiverne møter når de skal
inngå arbeidstidsavtaler. Takk til redaksjonen
som lar oss fortsette samtalen her.

hørt hvis ledelse og tillitsvalgte er blitt enige om
en ordning.

Partene skal kunne avtale bedre
vern, men ikke dårligere vern
enn lovens minstekrav

Arbeidsgiver har mange behov å ta hensyn til
når arbeidstidene skal fastlegges. Dahl-Hansen
nevner bedriftens behov, de ansattes ønsker
og helsemessige effekter. Men uansett behov
og ønsker sier arbeidsmiljøloven at arbeidstidsordningen skal være forsvarlig, det vil si «slik
at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige
fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det
er mulig å ivareta sikkerhetshensyn» (AML §
10-2). En uforsvarlig arbeidstidsordning er en
ulovlig ordning, selv om den er ønsket av begge
parter og dekker bedriftens behov. Problemet
er selvfølgelig at forsvarlighetsvurderingene er
skjønnsbasert, og avhenger av øynene som ser.
Arbeidstilsynet overprøver ikke avtalene hvis
ikke saken blir tatt opp med dem.

Dahl-Hansen forteller at Norsk Industri har
etablert et arbeidstidsforum for å øke kompetansen i bedriftene. Dette er et viktig skritt i
riktig retning. NHOs andre landsforeninger bør
snarest følge etter, hvis de ikke alt har gjort
det. Det samme bør andre store arbeidsgiver
organisasjoner gjøre, som Kommunenes
Sentralforbund (KS) og Spekter.
STAMI har utarbeidet råd om arbeidstider, helse
og sikkerhet som er tilgjengelige på nettet for
både arbeidsgivere og ansatte (1).
Forsvarlighetsvurdering
I forbindelse med tilsyn på seks store sykehus
i 2014, oppdaget Arbeidstilsynet at lederne ikke
forsto forsvarlighetskravet i loven. De fleste
trodde alt var i orden bare de holdt seg innenfor
timetallene i loven eller i inngåtte avtaler. På
bakgrunn av disse erfaringene laget Arbeids
tilsynet en veiledning til arbeidsgiver om forsvarlig arbeidstid. Der gir de eksempler på tiltak
som kan gjøre en ordning forsvarlig og dermed
lovlig, og de gir eksempler på forhold som må
vektlegges i tillegg til timetallene (2):
«Dersom forsvarlighetsvurderingen viser at
arbeidstidsordningen kan føre til uheldige
fysiske eller psykiske belastninger, eller at
den går ut over sikkerheten, skal arbeidsgiver

Kompetanse
Det er arbeidsgiverne som har det juridiske
ansvaret for at arbeidstidsordningen er lovlig,
så loven har «brodd mot» dem. For å sette
opp en forsvarlig arbeidstidsordning, må man
vite hva forskjellige ordninger betyr for helse,
sikkerhet og velferd. Det er bekymringsfullt
at arbeidsgivere ofte overlater denne jobben
til personer uten slike kunnskaper. Selv om
bedriften har bedriftshelsetjeneste, skjønner
ikke verken arbeidsgiver eller ansatte alltid at
de trenger å innhente råd derfra. Det kan også
være vanskelig for bedriftshelsetjenesten å bli
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Foto: Ebba Wergeland

Overtid og doble skift
Ønsket om å gjøre en god jobb eller få ekstra
langfri kan få mange til å godta ekstreme
arbeidstider som de egentlig ikke har krefter til,
for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.
Den som har underskudd på søvn, har vanskelig for å vurdere egen skikkethet til krevende
arbeid, for eksempel bilkjøring eller nattvakter
på sykehuset. Ordningen med at man akutt kan
erklære seg «not fit» for jobben, for eksempel
som pilot eller kirurg, er derfor en helt nødvendig rettighet for de ansatte, men samtidig en
veldig dårlig sikkerhetsbarriere mot uønskede
hendelser i bedriften. Folk overvurderer sin
fitness.

iverksette tiltak. Tiltak kan for eksempel være
å redusere turnus-/vaktbelastningen til færre
vakter på rad eller kortere vakter. Arbeidsgiver
kan også sette i verk kompenserende tiltak som
for eksempel lengre hvileperiode mellom vakter,
at arbeidsplanen legges opp «med klokka»,
redusert arbeidsmengde på vakt, organisering
av arbeidsdagen eller økt bemanning.»
Dahl-Hansen peker på betydningen av medvirkning. Der er han helt på linje med Arbeidstilsynet: «Både kartleggingen og forsvarlighetsvurderingen skal gjøres i samarbeid med
verneombud, arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.» Men ansvaret for at sluttresultatet er
forsvarlig, ligger hos arbeidsgiver, uansett om
det bryter med de ansattes ønsker. Arbeidsgiver
må avvise individuelle ønsker om uforsvarlige
ordninger, for eksempel ekstra mye overtid eller
nattarbeid.

Fabrikkarbeider Oluf Chr Johansen (1849-1908)
fra Trondheim var med i «Arbeiderkommisjonen
av 1885» som forberedte den første arbeidervernloven. Han skjønte at mange arbeidere ville
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tøye grensene for arbeidstida hvis det var godt
betalt, og foreslo at det aldri skulle betales mer
enn 25% tillegg for «overarbeid»: overtid, nattog søndagsarbeid (3). Arbeiderne måtte ikke
fristes til overdrevent arbeid. Men overarbeid
måtte heller ikke bli for billig for arbeidsgiver.
Derfor skulle arbeidsgiver ved siden av tillegget
til lønna betale en avgift på 5 øre for hver time
overarbeid til «arbeidernes sykekasse eller et
fond der skal komme syke arbeidere til gode».
Det var en rimelig ordning, mente han, for alle
visste at overarbeid gikk på helsa løs.

«Formaalet med loven er ikke at fastslaa,
hvilken arbeidstid der i hvert enkelt tilfælde er
den hensigtsmæssigste under hensyntagen til
arbeidets varierende beskaffenhet. Den sætter
de yttergrænser, som ikke maa overskrides,
fordi det av mere almene samfundshensyn er
overveiende sandsynlighet for at det vilde virke
skadelig. Den vil forsaavidt forebygge oprivende
kamper og beskytte saavel uorganiserte som
organiserte arbeidere.» (5).

Dahl-Hansen refererer til arbeidsgivere som
mener det trengs strengere retningslinjer for å
unngå avtaler om helseskadelige skiftordninger.
Men lovens forsvarlighetskrav er strengt nok.
Problemet er håndhevingen. Det er mye vanskeligere å kontrollere en skjønnsbasert bestemmelse om forsvarlighet, enn bestemmelser
om timetall og klokkeslett. Arbeidstilsynet får
dessuten bare unntaksvis se ordningene som
blir avtalt lokalt, der skjønnet ofte utøves av
aktører uten nødvendig kompetanse.

En uforsvarlig arbeidstidsordning
er en ulovlig ordning, selv om
den er ønsket av begge parter og
dekker bedriftens behov
Arbeidsgivernes ønske om å gjøre arbeidstid til
en ren forhandlingssak, levde videre. I 1968 fikk
de endelig gjennomslag. Da vedtok Stortinget
etter forslag fra LO og NAF (NHO) at store fagforbund skulle kunne inngå avtaler med arbeidsgiver om arbeidstid «uten hinder av de grenser
for arbeidstidens lengde som er fastsatt» (6).
Stortinget trodde at når avtaleadgangen var
begrenset til store fagforbund, «ville de vernemessige og sosiale hensyn bli betryggende
ivaretatt». Men i årene som fulgte kom det flere
unntaksbestemmelser inn i loven. I dag blir det
ikke bare inngått avtaler med store fagforbund,
men også med lokale husforeninger i den enkelte
bedrift, «uten hinder» av lovens grenser (7).

Ufravikelige lover, som før 1968
Helt fra den første Fabriktilsynsloven i 1892, har
arbeidervernlovene vært ufravikelige. Det vil si
at loven definerer minstestandarden. Partene
skal kunne avtale bedre vern, men ikke dårligere
vern enn lovens minstekrav. Det var stor motstand mot å ta arbeidstidsbestemmelsene inn
i loven og dermed gjøre dem også ufravikelige.
Konservative arbeidsgivere ville at arbeidstid
bare skulle avtales, enten individuelt eller med
fagforeningene. Det ga dem større fleksibilitet.
Da forslaget om lovbestemt normalarbeidsdag
var oppe i 1909, argumenterte de mot forslaget
på denne måten:
«..arbeidernes fagorganisationer er nu saa
mægtige og maalbevidste, at de fuldt tilstrækkeligt kan varetage arbeidernes interesser.
Nogen frygt for at fagorganisationerne ikke
skulde have evne dertil, er ubegrundet.» (4).

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget
foreslo i 2016 til og med at arbeidsgiver uten
å rådføre seg med de ansatte skulle kunne
redusere arbeidsfri tid mellom skift og forlenge
arbeidsdagen utover lovens grenser. Mindretallet i utvalget advarte riktignok, og med god
grunn, mot å svekke de ansattes mulighet for
medvirkning: «En ny ordning som innebærer
at arbeidsgiver ensidig skal kunne redusere
hviletiden for skift- og turnusarbeidere og øke
rammene for gjennomsnittsberegning, vil bidra
til ytterligere risiko.» (8).

I 1915 fikk likevel Johan Sverdrup og Venstre
regjeringen Stortinget til å lovfeste varigheten av
arbeidsdagen, de innførte normalarbeidsdagen:
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Bedriftshelsetjenesten må si fra
Arbeidsgivere kan være presset både av
konkurrenter og av ivrige ansatte til å inngå
avtaler om helseskadelige skiftordninger. De
ansattes representanter er presset at arbeidsgivere som vil redusere bemanningen, og av
medlemmer som vil «bestemme selv». Begge
parter mangler ofte kunnskap om konsekvens
ene for helse og sikkerhet.

Hvis vi skal stanse epidemien av vettløse
arbeidstidsordninger må «frie og uavhengige»
bedriftshelsetjenester si fra når de avtalte
arbeidstidsordningene er uforsvarlige, og lovens
arbeidstidsbestemmelser må bli ufravikelige
slik de var før 1968.

Kilder
1. Statens arbeidsmiljøinstitutt. Råd om arbeidstid med hensyn til helse og sikkerhet – STAMI. https://stami.no/rad-om-arbeidstid-medhensyn-til-helse-og-sikkerhet/ (Lest 23.09.2019.)
2. Arbeidstilsynet. Er arbeidstidsordningen forsvarlig? https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/
er-arbeidstidsordningen-forsvarlig/ (Lest 25.09.2019.)
3. Hertel-Aas B. Den sosiale og politiske bakgrunn for Norges første fabrikktilsynslov, loven av 1892. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo. I
Arbeidstilsynet 1892-1942. Sjefsinspektøren for Arbeidstilsynet, Oslo 1943.
4. Sosialkomiteens mindretall i 1908 om forslag til alminnelig normalarbeidsdag. Sitert i Innstilling fra Arbeidstidskomiteen av 1954, s 23.
(Vedlegg til Ot.prp.nr.17, 1958).
5. Socialdepartementets proposisjon av 1914 om revidert Fabriktilsynslov. Sitert i Innstilling fra Arbeidstidskomiteen av 1954, s 25.
(Vedlegg til Ot.prp.nr.17, 1958).
6. Lov om endringer i lov av 7 desember 1956 om arbeidervern og visse andre lover datert 10.mai 1968.
7. Wergeland E. Med fare for liv og helse. Uforsvarlige arbeidstidsordninger og hvordan vi avskaffer dem. Manifest, Oslo 2019.
8. NOU 2016:1. Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet, s. 221
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Ukurant arbeidstid, mulige
helseeffekter og partssamarbeid
Erik Dahl-Hansen, Fagsjef arbeidsmedisin i Norsk Industri – edh@norskindustri.no

E

bba Wergeland var som vanlig velformulert og spissformulert da hun
på et fredagsmøte på STAMI for ett
år siden foredro om arbeidstid, skift
og mulige helseeffekter. Jeg ante en
viss brodd mot arbeidsgiversiden og
med erfaring fra norsk industri ønsker jeg å komme
med noen kommentarer.

• Flere studier indikerer at nattarbeid
eller arbeid utover normal lengde kan gi
helseskade
• I noen tilfeller ser det ut til at det
er arbeidsgiversiden som sterkest
argumenterer for arbeidstidsordninger
som er tilrettelagt for å ivareta
arbeidshelsen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal
tilby et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot
skadevirkninger (Arbeidsmiljølovens §§ 1-1 og
2-1). Det er et viktig ideelt mål å strebe mot,
men er sjelden fullt ut oppnåelig. Noen virksom
heter krever døgnkontinuerlig drift. Flere studier
indikerer at nattarbeid eller arbeid utover

normal lengde kan gi helseskade (1,2). Mye tyder
på at søvnforstyrrelser spiller en sentral rolle.
Den internasjonale organisasjonen IARC (The
International Agency for Research on Cancer)
anser nattarbeid som sannsynligvis kreftfremkallende (gruppe 2A).

Anleggsarbeid på Rue de Rivoli, Paris, 1854 (Kunstner Jules Galdrau, Wikimedia Commons)
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Arbeidsgiver må ta hensyn til dette. Ugunstig
arbeidstid må unngås så langt råd er. Skift
ordninger må tilpasses i tråd med kunnskapsbaserte medisinske råd om hva som er best.
Det finnes land der ledere i teknologibedrifter
krever at ansatte må godta særskilt lange og
ukurante arbeidsdager for å øke produktivitet og
konkurransedyktighet. (3). Industri med døgnkontinuerlig drift er oftest konkurranseutsatt.
Det kunne tenkes at også norske bedrifter ble
fristet til ensidig å tilby slik ukurant arbeidstid
begrunnet i behovet for å konkurrere i markedet. Skal vi sikre stabile fremtidige arbeidsplasser, må våre produksjonskostnader være
konkurransedyktige.

Industri og Energi frem en ideell skiftplan – kun
satt opp for å minimalisere uheldige helse
effekter. Han uttalte samtidig at han ikke trodde
denne var, eller ville bli, benyttet noe sted! Den
står i for stor motsetning til ønsker om friperioder eller gode kompensasjonsordninger. Det
ender svært ofte med at andre effekter enn
mulige helseutfall blir vektlagt sterkest.
Arbeidsgiver kan velge å stå på sitt og si at
en best mulig helsemessig tilrettelegging må
være normen. Men, som så mye annet, er også
dette mer komplekst. Det er vist at medvirkning
gir positive helseeffekter – man tåler rett og
slett mer uheldig påvirkning når man har vært
med på å legge forholdene til rette alt tatt i
betraktning (4).

I Norge møter vi allikevel oftest et partssam
arbeid basert på tillit og en gjensidig forståelse av at bærekraftige løsninger og et godt
arbeidsmiljø gir det beste resultatet på sikt. Et
godt samarbeidsklima der arbeidstakere føler
seg sett, hørt og verdsatt er noe mange ledere
tilstreber. Derfor er medvirkning viktig. Arbeidstakere, tillitsvalgte og verneombud blir tatt
med på råd når skiftordninger skal etableres og
vurderes. Men hva hvis arbeidstakerne ser seg
bedre tjent med skiftplaner eller arbeidstidsordninger som er mer innbringende og kan gi lengre
friperioder?

Noen arbeidsgivere spør om strengere retningslinjer kan være en vei å gå? Da kunne man i mindre grad inngå avtaler om skiftordninger som
fører til at noen kan skade helsen sin over tid.
Norske industribedrifter legger vekt på, og er
helt avhengig av, å kunne tilby gode arbeidsforhold – gode arbeidstidsordninger - i konkurransen om arbeidskraften. Blant annet derfor samarbeider ledelsen og de tillitsvalgte om å innføre
gode skiftordninger. Det balanseres, som nevnt,
mellom ulike hensyn. Vi må innrømme at noen
ganger kan det være enighet om ordninger hvor
det er lagt mer vekt på de ansattes ønsker enn
mulige negative helseeffekter. Norsk Industri er
glad for at det finnes sterke fagmiljøer i Norge
og ønsker å bidra aktivt med veiledning og
informasjon om relevante forskningsresultater
innenfor dette viktige arbeidshelseområdet.

Norsk Industri har etablert et arbeidstidsforum
med sikte på å øke kompetansen i bedriftene.
I etableringsmøtet la flere bedrifter frem sine
skiftplaner og redegjorde for de ulike hensyn
– bedriftens behov – de ansattes ønsker og
helsemessige effekter. I et annet forum der
arbeidstid var tema, la en representant for

Kilder
(1) Kecklund,G, Axelsson J. Health consequences of shift work and insufficient sleep. BMJ 2016;355:i5210. doi: https://doi.org/10.1136/
bmj.i5210 https://www.bmj.com/content/355/bmj.i5210
(2) Skogstad M, Mamen A, Lunde L-K et al. Shift Work Including Night Work and Long Working Hours in Industrial Plants Increases the
Risk of Atherosclerosis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019;16(3):521. https://doi.org/10.3390/ijerph16030521 https://www.mdpi.
com/1660-4601/16/3/521/htm
(3) Chinese tech workers are protesting long work hours https://www.theverge.com/2019/4/2/18291035/chinese-developers-githubprotest-long-work-hours
(4) Joyce K, Pabayo R, Critchley JA, Bambra C. Flexible working conditions and their effects on employee health and wellbeing.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 2, Art. No.:CD008009. doi: 10.1002/14651858.CD008009.pub2. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD008009.pub2
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Råd om arbeidstid med
hensyn til helse og sikkerhet
Dagfinn Matre (dagfinn.matre@stami.no) og Jenny-Anne Sigstad Lie, STAMI

T

all fra Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI) viser at om lag hver fjerde
arbeidstakere i Norge (mer enn 600
000) har en arbeidstid som avviker
fra vanlig 08-16 arbeidsdag (Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018).
Rundt 220 000, eller 9 prosent av yrkesaktive
i Norge, jobber om natten. Nærmere 400 000,
eller 15 prosent yrkesaktive i Norge, j obber
minst 45 timer i uka.

STAMI publisert nylig et sammendrag over
kunnskap angående arbeidstid og risikoreduserende tiltak (https://stami.no/rad-om-arbeidstid-med-hensyn-til-helse-og-sikkerhet/).
Nedenfor presenteres ulike eksponeringer og
de sammenhengene som har best støtte i
forskningen, med eksempler.
Det anbefales å legge til rette for:
• en forover-roterende skiftordning

Hvilke konsekvenser har ulike arbeidstidsordninger for helse og sikkerhet? Selv om skiftarbeid i over 100 år har vært diskutert som en
mulige risikofaktor med hensyn på helse og sikkerhet, har vi fortsatt for lite kunnskap. Hva er
det ved de ulike arbeidstidsordningene som kan
medføre sykdom og uheldige hendelser på kort
og lang sikt, og hvilke biologiske mekanismer er
det som forårsaker helseproblemer?

• hurtig rotasjon hvis ordningen inkluderer
nattarbeid.

De fleste studier viser at en skift/turnus-ordning som roterer bakover gir større søvn- og
døgnrytmeforstyrrelser enn en forover-roterende ordning. Eksempel på bakover-rotasjon
er hvis et eller flere morgenskift etterfølges av
nattskift, eller nattskift etterfølges av kveldsskift. Langsom rotasjon (mange skift på rad av
samme type) som inneholder nattskift, kan øke
risikoen for søvn- og døgnrytmeforstyrrelser.
Tekniske vedlikeholdere i Finnair (273 menn) ble
studert da de gikk over fra et langsomt bakover-roterende til et hurtig forover-roterende
skiftsystem (Härmä et al. 2006). Resultatene
viste at det nye skiftsystemet økte varigheten
av hovedsøvnen etter nattevakt, og ga bedre
oppmerksomhet på jobben. Selv om ordninger
med bare nattskift kan øke kroppens tilpasning
til nattarbeid, er det generelle rådet fra skiftforskere at hurtig skiftrotasjon er bedre for å unngå
en langvarig forstyrrelse av døgnrytmene.

Nyere forskning viser at både skift- og nattarbeid, samt lang arbeidstid kan føre til negative
konsekvenser for helse og sikkerhet (Kecklund
and Axelsson 2016; Lie et al. 2014). På kort sikt
er de viktigste konsekvensene søvn- og døgnrytmeforstyrrelser, samt økt risiko for uheldige
hendelser og arbeidsulykker. På lang sikt er
det indikasjoner på at både skiftarbeid og lang
arbeidstid kan føre til psykiske problemer, muskel- og skjelettplager, hjerte- og karsykdom, og
enkelte former for kreft. Man har også funnet
individuelle variasjoner mht sårbarhet for ulike
eksponeringer.
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Basert på dette og liknende funn, anbefales
derfor å legge til rette for
•

en forover-roterende skiftordning, (morgenskiftene etterfølges av, kveldsskift og
deretter nattskift).

•

hurtig rotasjon (helst ikke flere enn tre
påfølgende skift av samme type), hvis ordningen inkluderer nattarbeid.

om natten. Det anbefales å legge til rette for
pauser minst hver 4. time, som er av minst
30 minutters varighet. På nattskift anbefales
det å unngå arbeid som er tungt fysisk eller
psykisk, eller som er sikkerhetskritisk. Dette er
særlig viktig for siste del av natten.
Tidlig morgenskift (med start før kl. 06), innebærer at kroppen må starte mens den ennå
er i nattmodus. I tillegg resulterer det i færre
søvntimer i løpet av døgnet, og øker risikoen for
sikkerhets- og helsekonsekvenser. I en oppfølgingsstudie av et representativt utvalg av den
svenske befolkning, undersøkte Åkerstedt og
medarbeidere sammenhengen mellom tidlig start på morgenskiftet og søvnproblemer
(Åkerstedt et al. 2010). Resultatene viste at
arbeidstakerne med tidlig start om morgenen,
ikke la seg tidligere om kvelden. De som startet
mellom klokken 03.00 og 04.30 fikk kortere
enn 5 timers søvn, som igjen var assosiert med
fatigue og en følelse av ikke å være uthvilt.
Rådet er derfor: Unngå morgenskift som starter
før kl. 07

Kunnskap om sammenhengen mellom
arbeidstid og risiko for uheldige hendelser og
ulykker kommer hovedsakelig fra en systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse av
29 s
 tudier (Fischer et al. 2017). Oversiktsartikkelen undersøkte sammenhengen mellom fire
ulike arbeidstidseksponeringer (tid på døgnet, antall påfølgende skift, skiftlengde samt
hyppighet og varighet av pauser) med hensyn
på tre utfallsmål (skader, ulykker og sikkerhet).
Forfatterne beregnet en ‘risikoindeks’, som et
tall på hvor stor økingen av risiko var for ulike
nivåer av hver eksponering, og for kombina
sjoner av disse. Risikoen for uheldige hendelser
og u
 lykker viste seg å være lavest på dagskiftet, noe høyere på kveldsskift, og signifikant
høyere på nattskift. Risikoen økte med økende
antall timer på jobb. Risikoen økte raskere etter
8 arbeidstimer, og enda raskere igjen etter 12
arbeidstimer. Risikoen økte dessuten ved gjentatte lange skift, og fra det fjerde påfølgende
nattskift. Studien viste at pauser virker forebyggende for uheldige hendelser. Risikoen for
slike hendelser øker jo lengre tid som har gått
siden forrige pause. Jo lengre pauser, jo mindre
blir risikoen. En av studiene som er inkludert i
oversiktsartikkelen undersøkte sammenhengen
mellom arbeidsdagens lengde og tidspunkt
på dagen med hensyn til ulykkesrisiko. Med
utgangspunkt i et register over 1,2 millioner
ulykker, fant man en eksponensiell økning i av
risiko ved arbeid utover 9 timer (Hänecke et
al. 1998). På bakgrunn av denne store studien
anbefales det å unngå arbeidsøkter over 10
timer, arbeidsuker over 48 timer og lange skift

Kort arbeidsfri periode mellom to påfølgende
skift reduserer tiden til å hente seg inn og sove,
og kan medføre søvnforstyrrelser og påfølgende sikkerhets- og helsekonsekvenser. Ifølge
Arbeidsmiljøloven skal man ha minst 11 timer
sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.
I en systematisk oversiktsartikkel av 21 studier
hvor arbeidsfri periode varierte mellom 7 og 10
timer, konkluderer Vedaa og medarbeidere med
at slik forkortelse av hviletiden virker negativt på
blant annet søvnlengde, søvnighet og trøtthet
(Vedaa et al. 2016). Rådet er derfor: Minst elleve
timers arbeidsfri periode mellom to påfølgende
skift. Ta også hensyn til reisetid.
Andre råd for å minske utfordringene for skift
arbeidere inkluderer tilrettelegging for søvn
og restitusjon før og etter arbeidsøkten. Hvis
mulig, anbefales det å legge til rette for en
høneblund (maks 30 min pause for å unngå dyp
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søvn) i løpet av nattskiftet. Resultat fra andre
forskningsstudier har også vist at arbeidstakeres medvirkning i planlegging av arbeidstiden
er positivt, og kan bidra til å forebygge f.eks.
psykisk helseplager.

Skift- og nattarbeid og lang arbeidstid ser ut
til å bli mer belastende med økende alder. Det
anbefales derfor at dette tas hensyn til ved
planlegging av arbeidstidene.

Kilder
Faktabok om arbeidsmiljø og helse (2018) Faktabok om arbeidsmiljø og helse STAMI-rapport. vol 19,
Fischer D, Lombardi DA, Folkard S, Willetts J, Christiani DC (2017) Updating the «Risk Index»: A systematic review and meta-analysis of
occupational injuries and work schedule characteristics. Chronobiol Int 34(10):1423-1438 doi:10.1080/07420528.2017.1367305
Hänecke K, Tiedemann S, Nachreiner F, Grzech-Šukalo H (1998) Accident risk as a function of hour at work and time of day as determined
from accident data and exposure models for the German working population. Scandinavian journal of work, environment & health:43-48
Härmä M, et al. (2006) A controlled intervention study on the effects of a very rapidly forward rotating shift system on sleep–wakefulness
and well-being among young and elderly shift workers. International journal of psychophysiology 59(1):70-79
Kecklund G, Axelsson J (2016) Health consequences of shift work and insufficient sleep. BMJ-British Medical Journal 355:13 doi:10.1136/
bmj.i5210
Lie JAS, et al. (2014) Arbeidstid og helse. Oppdatering av systematisk litteraturstudie., vol STAMI-rapport nr 1. Statens
arbeidsmiljøinstitutt
Vedaa O, et al. (2016) Systematic review of the relationship between quick returns in rotating shift work and health-related outcomes.
Ergonomics:1-14 doi:10.1080/00140139.2015.1052020
Åkerstedt T, Kecklund G, Selen J (2010) Early morning work--prevalence and relation to sleep/wake problems: a national representative
survey. Chronobiol Int 27(5):975-86 doi:10.3109/07420528.2010.489001

Cox kommunikasjonsbyrå

ÅRSRAPPORT
MAGASIN
RÅDGIVNING
DESIGN
WEB
12

Hvorfor er det slik at skiftarbeid gir
økt risiko for hjerte-og karsykdom?
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flere ti-år har det vært kjent at skiftarbeid
og/eller lang arbeidstid kan gi økt risiko
for å utvikle hjerteinfarkt, økt blodtrykk
og slagsykdom. Det ser ut til at risikoen
øker med økende antall år i skiftarbeid [1].
Skiftarbeidets mulig uheldige konsekvenser for risiko for hjerte-og karsykdom er fremdeles en like aktuell problemstilling ettersom
en økt grad av globalisering og konkurranse
påvirker arbeidslivet og arbeidets organisering,
noe som igjen fører til økt bruk av lange arbeidsdager og nattarbeid [2].

åtte timer per dag, og/eller mer enn 40 timer per
uke. Arbeidsplaner kan være kombinasjoner av
skiftarbeid og lang arbeidstid. Viktige faktorer
er trolig også hvor ofte man f.eks. jobber natt,
og hvor mange netter på rad man jobber.

Skiftarbeid kan defineres som arbeid utenfor
vanlig dagtid og kan være to-skift rotasjon
(vanligvis dag- og kveldsarbeid) eller tre-
skiftrotasjon (dag-, kvelds- og nattarbeid).
Lang arbeidstid kan defineres som mer enn

Hva kan grunnen være?
Det er kjent at skiftarbeid kan disponere for
uheldige livsstilsfaktorer slik som overspising,
uheldige røykevaner og inaktivitet [4]. Dette kan
føre til metabolsk syndrom, blodtrykksøkning, for-

I en studie av industriarbeidere med skiftarbeid,
og med nattarbeid og lange arbeidsdager i skiftplanen sin, er det funnet subklinisk inflammasjon
og fortykkelse av halspulsåren. Dette kan være
uttrykk for at skiftarbeidere utvikler aterosklerose raskere enn andre industriarbeidere [3].

Figur 1. Immunologiske følger av for lite søvn, fritt etter [6]
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styrrelser i lipidmetabolismen, en økt systemisk
inflammasjon og diabetes som igjen er knyttet til
økt risiko for fremtidig hjerte-og kar sykdom [4].
Vi er dagdyr med døgnklokke i hypothalamus
og klokkegener som sørger for å opprettholde
våre biologiske rytmer og fysiologiske prosesser. Hvis døgnrytmen endres, de-synkroni
seres de biologiske rytmene, noe som vil kunne
påvirke vitale funksjoner. Den hypothalamiske-
hypofysære-binyrebark- aksen er kjent for å
kunne påvirkes ved endring av døgnrytmen slik
tilfellet er ved skiftarbeid [5]. Dette kan gi økt
kortisolfrigjøring på «feil tidspunkt» på dagen
som igjen påvirker frigjøring av glukose- alt i alt
uheldig med tanke på hjerte-og karsykdom [4].
Melatoninets virkning ved skiftarbeid har vært
mye debattert de siste årene-ikke minst når det
gjelder kreft og skiftarbeid. Men melatonin har
også en viktig rolle i syntesen, sekresjonen og
virkningen av insulin. En reduksjon av melatonin, slik man finner ved «light at night», kan
påvirke cellenes evne til respondere normalt på
insulin som igjen kan påvirke blant annet lipidmetabolismen og immunsystemet negativt.

Hvilke mottiltak kan settes inn?
Redusere de metabolske
konsekvensene av skiftarbeid.
I vår studie av skiftarbeidere i industrien fant vi
at skiftarbeid gir en fortykkelse av halspulsåren
og økt inflammasjon. Fortykkelse i halspulsåren
[3] var igjen korrelert med blodtrykk og mål på
karstivhet. I tillegg fant vi en korrelasjon mellom
halspulsårefortykkelse, blodsukker og LDL, tabell
1. Tiltak som kan få ned blodtrykket og karstivhet
samt endre på kolesterolverdiene, inflammasjonen og blodsukkeret ville være en måte å forebygge aterosklerose på i denne populasjonen.

Flere fysiologiske mekanismer
kan forklare årsaken til at
skiftarbeid gir økt risiko for hjerteog karsykdom

Først og fremst har bedriften et ansvar for
at vaktene er så lite belastende som mulig.
Anledning til hyppige pauser med muligheter
for «powernaps» kan være viktig. Samtidig er
det viktig å redusere overtidsarbeid og sørge
for minst 11 timers arbeidsfri periode mellom
vaktene. Å tilstrebe korte nattskift og ha få
på-følgene nattskift i skiftplanen er også viktige
tilnærmingsmåter. Går man en 3-delt skiftordning, så bør denne rotere forover (dag etterfulgt
av kveld, etterfulgt av natt). Se for øvrig Matre
og Lie «Råd om arbeidstid med hensyn til helse
og sikkerhet» i dette nummer av Ramazzini.
Både i det forebyggende arbeidet, men også
for å fange opp de som ikke tåler skiftarbeid
like godt må ledere, vernetjenesten og fag
foreningen mobiliseres og skoleres. System
atisk og tett oppfølging av slike arbeidstakere
i regi av bedriftshelsetjenesten er derfor viktig.
For denne gruppe arbeidere kan tiltak rundt
kosthold, fysisk aktivitet og søvnhygiene være

Tid til restitusjon.
Restitusjonsbehovet kan være økt blant
skiftarbeidere og arbeidstakere med belast
ende skiftplan, og det er vist at selvrapportert
utilstrekkelig restitusjon kan gi uheldig belastning på hjerte- og kar systemet, blant annet
gjennom forstyrrelse av glukose, kolesterol og
triglyserid-metabolismen [7]. Ved ekstreme
skiftordninger, som finnes for eksempel i off
shore industrien med 12-timers nattskift over to
uker, kan det ta opptil to uker å komme seg etter
en arbeidsperiode offshore [5].

Endringer av genekspresjoner til mer enn 100
gener er funnet ved søvndeprivasjon [6]. Det
er kjent at skiftarbeid kan gi forstyrrelse av
søvnen. Mangel på søvn kan gi omfattende
endringer av immunsystemet demonstrert med
blant annet B-celle aktivering, økt produksjon
av pro-inflammatoriske cytokiner, nedregulering av NK-celler, påvirkning av lipidtransporten
og lavere nivåer av interferon-ɣ. Det dreier seg
alt i alt om en oppregulering av Th2-type immunitet og en samtidig nedregulering av Th1-type
immunitet, se figur 1.

14

av stor betydning. Selv om kosthold, fysisk
aktivitet og søvnhygiene først og fremst er et
individuelt ansvar, kan bedriftene bidra. For
eksempel kan de legge forholdene til rette for
at de ansatte kan være fysisk aktive med egne
treningsrom i bedriften og gratis medlemskap
i treningssentre. De kan legge forholdene til
rette for et sunt kosthold.

 rientere seg i (https://stami.no/rad-om-aro
beidstid-med-hensyn-til-helse-og-sikkerhet/ ).

Belastningene ved skiftarbeid
må først og fremst reduseres
gjennom tilsyn og lovverket

Arbeidsmiljø og tilsyn er viktig
Et godt arbeidsmiljø er viktig for helsen, og
arbeidstid er en del av dette. Den norske modellen som bygger på et godt tre-partssamarbeid er
en forutsetning for dette. Samtidig er det viktig
at tilsynsmyndighetene overvåker at virksom
hetene ikke legger opp til arbeidstider som bryter
med lovverket. Videre bør man være bevisst
på at ikke alle arbeidstakere tåler like godt å
stå i slikt arbeid gjennom mange år. Dessverre
kjenner man dårlig til grenseverdier. STAMI har,
basert på egen forsking og litteraturen, råd om
arbeidstid og helse som virksomhetene kan

Konklusjon
Det er flere fysiologiske mekanismer som kan
forklare årsaken til at skiftarbeid og lang arbeidstid kan gi økt risiko for hjerte-og karsykdom.
Forstyrrelser av overordnete hormoner, men
også nyere molekylær biologisk forskning, kan
være med å forklare dette fenomenet. Det er
viktig at man er klar over disse forholdene slik
at forebyggende tiltak kan iverksettes i bedrift
ene. Man må også ha et øye for å redusere
belastningene ved skiftarbeid gjennom tilsyn og
lovverket.

Tabell 1. Korrelasjon mellom mål på økt tykkelse av åreveggen (Max IMT, cIMT) og utvalgte utfallsmål ved baseline hos
66 skiftarbeidere, fra pågående STAMI-studie [3]

Klinisk-kjemiske
variabler

Mål på karstivhet og aortatrykk,
SphygmoCor XCEL®

BT i overarmen, BP
tru®

Variabel

HbA1c

LDL

PWV

AP

AoSysBT

AoDiaBT

SysBT

DiaBT

Max IMT
cIMT

0,38**
0,32*

0,24
0,45**

0,45**
0,36**

0,44**
0,41**

0,53**
0,49**

0,39**
0,42**

0,45**
0,45**

0,37**
0,40**

Signifikans * p=0,05, ** p=0,01
HbA1c-glykosylert hemoglobin
LDL-low density lipoprotein
PWV-pulse wave velocity
AP-augmented pressure
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Gravide og nattarbeid/skiftarbeid:
Økt risiko for spontanabort
- Er det behov for nye retningslinjer?

R

Mimmi Leite, Karl-Christian Nordby
og Petter Kristensen (graviditet@stami.no)

isikovurdering for gravides arbeid
om natten er omstridt. Enkelte
mener at gravide ikke skal jobbe
natt. I noen bransjer tas gravide
ut av nattarbeid i uke 28, gjerne
kombinert med individuell tilrettelegging. Flere helseforetak som har hatt målet
å redusere sykefraværet hos gravide ansatte har
hatt suksess med trepartsamtaler og individuell
risikovurdering og tilrettelegging [1].

artikkelen til Begtrup og medarbeidere, med
spørsmål om resultatene bør ha betydning for
våre råd vedrørende gravide og nattarbeid. Til nå
har rådgivningstjenestens råd vært at nattarbeid
i graviditet er noe som generelt bør vurderes individuelt ved trepartsamtaler, og at den gravides
reproduksjonshistorikk bør tillegges vekt.
Nattarbeid og spontanabort
Resultater fra tidligere studier har indikert
at nattarbeid kan gi en moderat økt risiko for
spontanabort, men studiene har stort sett vært
bygget på retrospektive data [5].

Regelverket som bygger på Arbeidsmiljøloven
slår fast at gravide arbeidstakere har krav på
forsvarlige og tilpassede arbeidstidsordninger,
men det er ikke nedfelt spesifikke føringer for
nattarbeid og graviditet [2]. Skiftarbeid innebærer skiftende arbeidstider og kan inkludere
nattarbeid. Vi omtaler her nattarbeid og skift
arbeid som inkluderer nattarbeid.

En systematisk oversiktsartikkel av Bonde og
medarbeidere fra 2013 viste en 12 % økning i
risiko for spontanabort ved skiftarbeid inkludert
nattarbeid. For kvinner som jobbet fast nattevaktsturnus var risikoøkningen ca. 50 % [6].
Den samme forfattergruppen publiserte
samme år praktiske retningslinjer (”Concise
Guidance”) for hvorledes klinikere kunne
risikovurdere bestemte arbeidsmiljøbelastninger hos gravide. Forfatterne presenterte
beregninger som indikerte 1,4 ekstra spontan
aborter pr. 100 graviditeter ved 3-skiftsarbeid,
og 6.1 ekstra spontanaborter pr. 100 graviditeter
for kvinner i fast nattarbeid [7].

I starten av 2019 publiserte Begtrup og med
arbeidere en artikkel om nattarbeid og risiko for
spontanabort [3]. Resultatene styrker dokumentasjonen for at det kan være en økt risiko for
spontanabort ved nattarbeid.

det kan være en økt risiko for
spontanabort ved nattarbeid

En systematisk oversiktsartikkel (in press
oktober 2019) fant at skiftarbeid (inkludert
nattarbeid) var assosiert med negative
svangerskapsutfall, inkludert spontanabort.
Risikoen for spontanabort ved fast nattevakts
turnus var moderat økt [8].

STAMIs rådgivningstjeneste for gravide i arbeid,
tidligere presentert i Ramazzini [4], har i etterkant mottatt en rekke henvendelser vedrørende
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Jordmor og barn. Bert Jäger (Wikimedia Commons)

Begtrup et al. 2019 [3]
Denne kohortstudien er basert på tall fra Dansk
Arbeidstids Database og danske befolknings
registre 2007-2013. Studien omfatter kvinnelige
ansatte i de fem danske regionene, primært i
helsevesenet.

Totalt ble 1889 (8.5%) spontanaborter registrert
blant 22 744 gravide ansatte. For korttidseffekt av
nattevakter var risiko for spontanabort moderat
økt ved to eller flere nattevakter i foregående
svangerskapsuke (HR (hazard ratio) 1,18 med 95%
KI 1,01 til 1,37). Lignende risikoøkninger ble funnet
for kumulativ effekt per 10 nattevakter. For 26 eller
flere nattevakter i svangerskap mellom uke 3 og
uke 21 var HR-estimatet 2,62 (95 % KI 1,30 til 5,29)
basert på 8 spontanaborter. Økende antall påfølg
ende nattevakter var assosiert med økt risiko for
hver påfølgende nattevakt.

Spontanaborter som forekom i svangerskaps
ukene 4-22 ble inkludert. Forfatterne hadde
tilgang til detaljerte arbeidstidsdata. Dette
inkluderte starttid og sluttid for hver arbeidsdag. Nattarbeid ble definert som minst 3
timers arbeid mellom midnatt og kl. 05.
Forfatterne så på korttidseffekt og kumulativ
effekt av nattarbeid.

Tidligere studier av nattarbeid og spontanabort
har hovedsakelig vært retrospektive med selv17

rapportert eksponering. Det er en stor styrke at
studien til Begtrup og medarbeidere er prospektiv. Generelt er datakvaliteten på arbeidstid
bedre enn i tidligere studier: Dette gjelder både
kvantifisering (dose) så vel som spesifisering av
tidsvindu i forhold til svangerskapet. Dette må
anses å være viktig når resultatene skal vurderes opp mot tidligere studier.

heng, men vi mener at studien bør tas hensyn
til i praktisk risikohåndtering.
Studier av innvirkning av skift- og nattarbeid
på søvnkvalitet og ulykkesrisiko kan tyde på
at rotasjon forover i 3-skiftordninger er mest
gunstig, og at evnen til å tåle nattarbeid kan
være genetisk bestemt [10]. Den danske stud
ien [3] har ikke data som kan dokumentere
om dette er faktorer som også kan innvirke på
abortrisiko, og vi er ikke kjent med andre studier
på arbeidstid og graviditet som tar opp dette.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har etter publisering av studien gitt
ut et faktaark om gravide og nattarbeid med
beregninger av risiko for spontanabort basert
på Begtrup og medarbeidere: Blant 100 graviditeter var det 1,3 ekstra tilfeller av spontanabort
dersom den gravide jobbet mer enn én nattevakt i uken i svangerskapsuke 9-22 sammenlignet med kun dagvakter. Det påpekes at én
ukentlig nattevakt ikke synes å øke risikoen for
spontanabort [9].

Mens evidens for at nattarbeid øker risikoen
for spontanabort er styrket, er assosiasjonene
mellom nattarbeid og andre svangerskapsutfall fortsatt mer usikker. Eventuelle skademekanismer for utfallene er ikke klarlagt, men en
spesifikk mekanisme for spontanabort knyttet
til melatonin er foreslått [3]. Man kan spekulere
om assosiasjonene med andre skadeutfall enn
spontanabort skyldes mer uspesifikke stressor
distressmekanismer [10]. De ulike skade
mekanismene vil gi føringer for risikovurdering
og tilrettelegging: En melatoninindusert skademekanisme tilsier forebygging for å redusere
eksponeringen for nattarbeid, mens en stressor-
distressmekanisme tilsier at tilrettelegging iverksettes når den gravide har subjektive problemer
med sin arbeidstidsordning.

Nattarbeid og øvrige svangerskapsutfall
I tillegg til spontanabort har flere svangerskapsrelaterte tilstander og utfall blitt knyttet til
nattarbeid [5, 7]. Flere av disse er omtalt i oversiktsartikkelen beskrevet tidligere [8].
Resultater fra studiene vedrørende nattarbeid
og svangerskapsutfall som førtidig fødsel,
preeklampsi, small-for-gestational-age (SGA),
lav fødselsvekt og dødfødsel, tilsier at evidensen er usikker [7, 8]. Palmer og medarbeidere [7]
vurderte at den potensielle risikoen for førtidig
fødsel er 0,3 ekstra tilfelle per 100 fødsler for
kvinner som jobber skift/natt, og at det ikke er
evidens for økt risiko for SGA.

Restriksjon av nattevakter
Vi mener ikke at de forskningsresultatene som
foreligger pr. i dag gir grunnlag for å ta alle
gravide ut av nattarbeid. Vi mener dog at ny
kunnskap gir grunnlag for en endret og generelt strengere policy for nattarbeid for gravide.
Fokuset bør ligge på en gjennomtenkt organisering av nattarbeidet. Resultatene som er
presentert av Begtrup og medarbeidere [3]
underbygger dette, og bør brukes i argument
asjonen for at organiseringen av nattarbeid er
viktig. Forfatterne trekker frem nettopp antallet
nattevakter pr. uke som en mulig prediktor for
en økt spontanabortrisiko. Dette er argumenter
for at det bør legges vekt på å redusere antall
nattevakter pr. uke og fordele vaktbelastningen

Våre vurderinger av gravide og nattarbeid
Resultatene fra Begtrup og medarbeidere
[3] er i samsvar med tidligere publikasjoner,
men bringer nye elementer inn i diskusjonen
ved å vise til en dose-respons sammenheng.
Når én enkelt observasjonsstudie vurderes å
være såpass relevant er det fordi vi mener at
datagrunnlaget og metoden er spesielt gode.
Antallet deltakere er høyt, studien er prospektiv og datakvaliteten er utmerket. Likevel kan
man ikke konkludere med en årsakssammen18

over tid. Slike omlegginger vil selvsagt kunne
ha store bemanningsmessige og økonomiske
konsekvenser, og det er naturlig at de forsvarlighetsvurderes i henhold til Arbeidsmiljølovens
§10-2.

prosess for individuell vurdering av den enkelte
gravides situasjon. Slike vurderinger bør gjøres
med utgangspunkt i en trepartssamtale. Her
bør det være rom for at den gravides egen opplevelse av hva hun kan håndtere tillegges betydelig vekt. Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor
den gravide har en problematisk reproduksjonshistorie. Foreligger det en historie med spontan
abort eller andre svangerskapsutfall som er
mistenkt å være assosiert med nattarbeid,
mener vi at dette bør veie tungt i vurderingen
av den gravides arbeidsplan i svangerskapet.
Trepartssamtalen kan med fordel gjentas flere
ganger i løpet av svangerskapet og kan brukes
som et redskap i en jevnlig oppfølging av den
gravides situasjon på arbeidsplassen.

ny kunnskap gir grunnlag for en
endret og generelt strengere
policy for nattarbeid for gravide

Endring av internkontroll/gravidpolitikk
Organiseringen av nattarbeid for gravide byr på
mange utfordringer, særlig når utfallet finner
sted før de fleste gravide har fortalt arbeids
giver om sin tilstand. Dette setter fokus på
gravidpolitikk og at virksomhetene innfører
dette som en del av sitt systematiske HMS-
arbeid. Man vil da være forberedt når den
gravide banker på døra. Åpenhet om gravid
politikken på arbeidsplassen er viktig slik at alle
medarbeidere kjenner til den, og at alle kjenner
til at den er fullt forankret i ledelsen.

Tiltak ved planlagt graviditet
Tilretteleggingsplikten for arbeidsgiver gjelder
ikke ansatte som planlegger graviditet, selv om
regelverket delvis åpner for dette. Vårt inntrykk
er at denne muligheten brukes lite. Spontan
abort som skadeeffekt av nattarbeid tilsier at
tilrettelegging iverksettes tidlig. Ved implementering av en gravidpolitikk vil vi trekke frem tilbud om trepartssamtale ved planlagt graviditet
som et godt tiltak, spesielt for ansatte med en
tidligere problematisk reproduksjonshistorie.

Tilrettelegging for gravide
En essensiell del av gravidpolitikken er å ha en
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At nattarbeid kan få negative konsekvenser
for arbeidstakernes helse er velkjent, men hva
med de velferdsmessige og sosiale konsekvensene? Nyere forskning har gitt oss bedre
innsikt.

nattskiftarbeidere valgte frokosten med høyt
kalori- og fettinnhold sammenliknet med kun 31
prosent av dagskiftarbeiderne [5].
I tillegg til en økt appetitt for usunn mat, har
nattarbeidere også et mer begrenset utvalg å
velge mellom sammenliknet med dagarbeid
ere. Siden de fleste butikker og utsalgssteder
er stengt på natten, er det gjerne få næringsrike og sunne alternativer tilgjengelige. Dette
gjør det naturlig nok vanskelig å velge bort
den usunne maten til fordel for den sunne. Et
tiltak som kan motvirke dette er opplæring og
bevisstgjøring av arbeidstakerne. Noen bedrifter har allerede sett nytten av dette. En av
Englands største banker arbeider blant annet
sammen med eksterne helsevirksomheter for
å lære de ansatte som jobber nattskift å velge
riktig mat og å spise på riktige tidspunkt [6].
Dersom arbeidsgiver tilbyr mat til sine ansatte,
er det viktig at denne er næringsrik og sunn.

N

attarbeid er i arbeidsmiljøloven
definert som arbeid mellom kl.
21.00 og kl. 06.00. Det har lenge
vært kjent at arbeid i dette tidsrommet kan ha negativ innvirkning på arbeidstakernes helse.
Av de mer langsiktige virkningene finner vi økt
risiko for kroniske søvnproblemer, hjerte- og
karsykdommer, diabetes 2 og psykiske lidelser
[1-3]. Enkelte studier tyder også på at nattarbeid
kan gi økt risiko for mage- og tarmproblemer,
muskel- og skjelettplager, noen kreftformer og
demens [1-3]. Flere studier fra de siste årene har
vist at nattarbeid også kan ha andre konsekvenser som trolig er mindre kjente for folk flest.
Usunt kosthold
At nattarbeid kan få negativ innvirkning på
kostholdet er trolig en noe ukjent eller underkommunisert effekt ved denne typen arbeid.
Forskning fra Universitetet i Chicago har vist at
manglende søvn kan øke mengden av ghrelin, et
proteinhormon som trigger sult. Forsøksperson
ene i den aktuelle studien, som alle var unge og
friske menn, opplevde en appetittøkning på hele
24 prosent, og da særlig for søt eller kaloririk
mat som chips, godteri, kjeks, brød og pasta [4].
I en annen studie ble det undersøkt om frokost
preferansene til dagskiftarbeidere og nattarbeid
ere var ulike. Begge gruppene ble tilbudt høy- og
lavkalorialternativer. Så mye som 81 prosent av

I tillegg til en økt appetitt for usunn
mat, har nattarbeidere også et mer
begrenset utvalg å velge mellom
sammenliknet med dagarbeidere
Innvirkning på arbeidstakerens
familiære og sosiale liv
Mange jobber frivillig natt fordi de opplever flere
positive sider ved dette. Hvis en ikke har barne
hage kan det at partnere jobber til ulike tider
få kabalen med pass av egne barn til å gå opp
20

[1]. Nattarbeidere har ofte høyere lønn, lengre
friperioder (f.eks. friuker) og færre arbeidstimer
per år enn dagarbeidere. Ofte er det roligere på
natt og noen liker det.

tet viser store nasjonale forskjeller. Mens arbeid
utenfor normal arbeidstid hadde innvirkning på
barnas sosiale væremåte i Storbritannia, hadde
det til forskjell liten innvirkning i Nederland og
Finland. Som en mulig forklaring ble det vist til
at Finland og Nederland har et arbeidsliv som er
bedre tilrettelagt for arbeidstakere som jobber
utenfor normal arbeidstid [8].

Det å jobbe ut over normal arbeidstid kan likevel
påvirke familie og sosialt liv negativt. Mange
nattarbeidere vil ofte være trøtte og uopplagte
i forbindelse med nattskift, noe som vil kunne
påvirke både overskudd og evne til å delta
sosialt. Siden nattarbeid utføres på et tidspunkt
hvor resten av befolkningen sover, vil det naturlig nok kunne få innvirkning på det sosiale livet
til nattarbeideren. Dette gjelder særlig nattarbeidere som arbeider alene, og som derfor ikke
har mulighet til kollegialt fellesskap. Dette kan
typisk være sikkerhetsvakter eller personer som
driver med kontroll- og overvåkningsarbeid.
Mange nattarbeidere har dessuten behov for å
sove i forkant av nattevakt for å være tilstrekkelig våkne på jobb. Dersom nattevakten i tillegg
begynner om kvelden, blir det ofte svært lite
fritid som er felles med familie og venner. Vaktplanen varierer ofte fra uke til uke, dette gjør det
vanskelig med faste avtaler.

Nattarbeidere merker gjerne de
største konsekvensene i dagliglivet
Økonomiske konsekvenser
Selv om behovet for nattarbeid ofte brukes
som et argument for økt produksjon, er det
også økonomiske ulemper ved denne typen
arbeid. Mange nattarbeidere får for lite søvn
og jobber på en tid da den biologiske klokken
(døgnrytmen) er innstilt på søvn. Dette kan gi
trøtthet og uoppmerksomhet. Det er velkjent at
dette gir økt risiko for feilhandlinger og ulykker,
med de kostnadene dette medfører for sam
funnet. I t illegg vil det kunne svekke arbeidsevne og produktivitet. Mange opplever at det
tar flere dager å komme tilbake til sitt normale
funksjonsnivå, spesielt hvis de har hatt mange
nattevakter på rad. [2]

Nattarbeidere merker gjerne de største konsekvensene i dagliglivet. Ifølge direktøren
ved søvnsenteret på UCLA, Alon Avidan, kan
søvnmangel blant annet gå ut over samliv
og parforhold, samt gjøre det vanskeligere å
oppfylle foreldreplikter og ivareta vennskap [7].
Siden samfunnet er bygget rundt et normalt
dagskiftmønster, vil nattarbeiderne kunne få
utfordringer med å følge opp barna på fritidsaktiviteter og skole og delta i sosiale sammenhenger. En del vil også gå glipp av større og viktige
begivenheter, slik som bursdager, skoleavslutninger osv.

Betydningen av kunnskap
og preventiv handling
Nattarbeidets negative effekter har blitt bedre
belyst de siste årene, men det er fortsatt mange
sider ved denne typen arbeid som enda ikke er
fullstendig kartlagt. Når kunnskapen om konsekvensene øker, er det naturlig at arbeidstakerne
også vil stille større krav til at arbeidsgiverne
iverksetter adekvate tiltak og gjør det de kan
for å begrense risikoen. Ifølge Oxford-professor
Russell Foster vil arbeidsgivere som ikke tar
denne problematikken på alvor måtte regne
med søksmål i fremtiden [7]. Det er allerede
eksempler på at søksmål angående negative
helseeffekter av nattarbeid har gitt tellende
resultater. I Danmark fikk en rekke flyvertinner

Nattarbeid vil derfor kunne bidra til å begrense
den sosiale interaksjonen med andre mennesker, og personer som arbeider alene blir i dette
tilfellet hardest rammet.
Arbeid utenfor normal arbeidstid kan også få
negativ innvirkning på barna. Det er likevel viktig
å presisere at studiene som er gjort på dette fel21

utbetalt kompensasjon fra myndighetene for
brystkreft som de mente skyldtes utstrakt bruk
av nattarbeid på arbeidsplassen [9]. Danske
myndigheter baserte seg på en studie som
koblet nattarbeid til økt risiko for denne kreftformen. Også i Norge har arbeidsgiverne en
viss plikt til å handle preventivt for å hindre at
arbeidstakerne får redusert helse som følge av
arbeid. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver
å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø samt planlegge og utforme arbeidet slik at en forebygger
sykdommer og skader. Hvor langt denne forebyggende plikten går må imidlertid vurderes
konkret. Det første arbeidsgiver må vurdere er
om arbeidet er nødvendig å gjøre på natten.
Som for andre risikofaktorer i arbeidslivet, må
bedriften kartlegge, risikovurdere og iverksette
adekvate tiltak [10].

med seg. Med økende kunnskap og forskning
rundt de helsemessige, sosiale og økonomiske
sidene ved denne typen arbeid, står en bedre
rustet til å legge opp arbeidsplaner som i større
grad tar høyde for disse ulike aspektene ved
nattarbeid. Det vil trolig også gi resultater i en
mer fornøyd og produktiv arbeidsstokk.
Takksigelser
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Ifølge STAMI (NOA) oppga 9 prosent av alle
yrkesaktive (i alt 220 000 personer) i 2016 at
de hadde jobbet natt i løpet av siste 12 uker [11].
Nattarbeid påvirker altså arbeidshverdagen
til et stort antall arbeidstakere. Nettopp fordi
nattarbeid angår så mange er det viktig å være
oppmerksom på hvilke effekter det kan føre
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Åttitimersuka

et begynner å bli lenge siden vi
fikk innført 8-timersdagen som
normalarbeidsdag her i landet
[1]. Mange synes det er på tide å
kjempe for en ytterligere reduksjon, f.eks. å ha 6-timersdag. Som
pensjonist med «nulltimersdag» hvor det allikevel
bare så vidt er tid til å få unnagjort fritidssyslene før
hele dagen tar slutt, har jeg vanskelig for å skjønne
hvordan jeg i det hele tatt hadde tid til å være på
jobb tidligere. Men er nå all tid utenom arbeidstid
fritid? I tillegg til arbeidsreiser og jobbforberedelser,
går en vesentlig del av den arbeidsfrie perioden for
mange med til restitusjon, å hente seg inn igjen
etter jobb-belastningen. Eller som det sto på det
klassiske banneret med krav om 8-timers arbeidsdag; 8 timer fritid og 8 timers hvile.

arbeidstida fra åtte til seks timer pr dag uten å
kutte i lønna? Joda, hadde det bare vært så vel
at alt som spares på sånne tiltak hadde vært
fordelt likt, og tiltakene kunne vært gjennomført i
alle sektorer og for alle typer arbeid, så kunne det
teoretisk ha funka.

Men sånn er det ikke;
For det første så går så godt som alle innsparingstiltak som gjennomføres i virksomheter ut på å
kutte i manuelle oppgaver som er såpass ukompliserte og repeterbare at de egner seg for automatisering; kassabetjening (selvbetjente kasser),
banktjenester (nettbank), reisebyrå (hotels.com
og gotogate), postdistribusjon (e-post, nettavis
og digitale sykmeldinger), portører (automatiske
traller), sjåfører (selvkjørende busser), gartner
(robotgressklipper) og kundebehandling (tast 1
for bedriftskunde, tast 2 for privatkunde, tast 3
for svada og 4 for engelsk eller vent på svar hvis
du er så dum at du tror vi har igjen noen levende
mennesker til å ta telefonen her). Det er merkelig
nok hver gang jobbene på gølvet som først blir
fjerna, dekket med vikarer/midlertidig ansatte eller
outsourcet; renhold, skranke- og kantinebetjening,
internbud og enklere kontor-, drifts- og vedlikeholdstjenester.

Jeg er jaggu ikke sikker på om det er innføring av
6-timersdag for alle som er det viktigste tiltaket
for å bedre folkehelsa i en periode hvor vi ser en
negativ utvikling når det gjelder arbeidstid for
stadig flere. I Norge og Norden holder fortsatt den
«nordiske modellen» stand sånn noenlunde, men
utviklingen internasjonalt er skremmende. Min
påstand er at store deler av arbeidsstyrken er i ferd
med å få åttitimersuke uten tilstrekkelige velferdsordninger som kan sikre de som faller helt utenfor
arbeidslivet. Og det er absolutt ikke bra for helsa til
de som havner i denne suppa.

For det andre, så blir ikke gevinsten fra effektiviseringstiltakene fordelt likt eller rettferdig. I stedet
for at det som spares kunne gått til å beholde alle
ansatte med samme lønn som før og med kortere
arbeidstid, tar eierne ut gevinsten som mer overskudd i private bedrifter (og ostehøvelkutt som
kalles ABE-reform i det offentlige) og kvitter seg
med de som blir til overs.

Med roboter, automatisering, effektivisering og

store deler av arbeidsstyrken
er i ferd med å få åttitimersuke

For det tredje er andelen fagorganiserte på vei
ned i Europa [2]. Den nordiske modellen basert på
trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, stat og
arbeidstakerorganisasjon blir derfor stadig mer
ubalansert. Ansatte i bemanningsbyråer, midlertidig ansatte, de som arbeider under plattformøko-

kunstig intelligens er det mindre tid som går med
til å utføre samme mengde arbeid som tidligere,
og da burde det vel være rom for å redusere
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nomier, gjestearbeidere fra andre (særlig øst-europeiske) land er i mindre grad enn fast ansatte i
virksomhetene fagorganisert, og har ikke en sterk
arbeidstakerorganisasjon som kan fremme krav
på deres vegne og følge opp HMS-arbeid.

Hvordan er det da?
Noen kaller dagens økonomiske verdensorden for
en «global oligarkstyrt økonomi». Til og med det
internasjonale pengefondet (IMF - International
Monetary Fund) ser det som en trussel mot politisk
stabilitet at multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner flytter overskudd til skatteparadiser
i stedet for å betale skatt lokalt og bidrar derfor
stadig mindre til å finansiere velferdssystemer [3].
Jeg kan også anbefale en interessant artikkel av
økonomikommentatoren Martin Wolf i Financial
Times [4]. Han forklarer godt hvorfor de siste tiårenes effektiviseringstiltak ikke har gitt mer rettferdig fordeling og større økonomisk vekst i verden;
• Delvis skyldes det at de største multinasjonale selskapene som Amazon, Google, Facebook etc er så store og utnytter stordrifts- og
nettverksfordeler så mye til egen fordel at
de nærmest er blitt monopolister, og det er
dårlig med reell konkurranse som stimulerer til
nytenkning og vekst.
• De bruker store summer på advokater og
finansakrobater (jfr. «Panama papers») for å
spare skatt ved å flytte overskudd til skatte
paradiser i stedet for å bidra til velferdssystemer i lokalsamfunnet, slik IMF også sier.
• Spriket mellom topplederlønninger og de
ansattes lønn blir stadig større. I USA gikk forholdet mellom gjennomsnittlig topplederlønn
og gjennomsnittlig arbeidstakerlønn opp fra
42:1 i 1980 til 347:1 i 2017.

avtaler framforhandlet av en sterk fagforening.
Faktisk er det blitt en ny lønnsom nisje for enkelte
advokatfirmaer i USA og Europa å bistå virksomheter i å hindre ansatte i å fagorganisere seg, blant
kundene er Coca Cola, Heinz, Hilton, Amazon, Ikea
og Delta Airlines [5].

• Det er økning i det som Wolf kaller «Rentier
capitalism», dvs at privilegerte eiere har så
stor markedsmakt at de kan hente ut urimelig
høye overskudd, bonuser og topplederlønninger uten at dette deles med ansatte.
I tillegg medfører denne trangen til stadig å øke
overskuddene en evig kamp for å kutte lønns
kostnader ved å unngå faste ansettelser, hente
arbeidskraft fra lavkostland eller bemanningsbyråer, leie inn selvstendig næringsdrivende og å ha
individuelle arbeidsavtaler i stedet for kollektive

Og arbeidsmiljøet blir dårligere
Som en følge av de foregående punktene blir det
stadig flere arbeidstakere som konkurrerer om
stadig færre faste jobber de er tilstrekkelig kvalifisert for, og veksler mellom jobb og trygdeytelser.
Lønnspresset på de dårligst lønnete jobbene øker,
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Demonstrasjon for åttetimersdag Danmark 1912 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Wikimedia Commons)

og forskjellene mellom de som tjener mest og de
som tjener minst, øker (mer i Norge de siste årene
enn i sammenlignbare land) i stedet for at vi kunne
fått utjevning. Noe farlig og tungt manuelt arbeid
er blitt automatisert. Men usikkerhet ved de dårlige
arbeidsavtalene og dokumenterte negative helseeffekter av stress og uregelmessige arbeidstider,
lange arbeidsøkter og manglende restitusjon, gjør
at en kan forvente økte psykososiale problemer,
yrkesskader og arbeidsrelatert sykdommer i disse
lavstatusjobbene framover.

prekariatet (se oppslag i Wikipedia). Siden de
fleste heller vil prøve å livnære seg med å jobbe
enn å gå på NAV, er stadig flere arbeidstakere mer
eller mindre frivillig i en av de følgende jobbkate
goriene som kjennetegner prekariatet:
• Midlertidig ansatte eller korttidsansatt
i strøjobber
• Deltidsansatte og tilkallings-/ringevikarer
med nulltimerskontrakter
• Ansatt i bemanningsbyråer eller freelancere
• Selvstendig næringsdrivende i plattform
økonomiene (Uber, Foodora etc)

Denne gruppen arbeidstakere har fått eget navn;
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de til neste deltidsjobb eller føler seg presset til å
ta et nytt oppdrag som dukker opp uavhengig av
hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

blir det stadig flere arbeidstakere
som konkurrerer om stadig færre
faste jobber de er tilstrekkelig
kvalifisert for, og veksler mellom
jobb og trygdeytelser

Er alt håpløst?
Som dere skjønner, det med åttitimersuke er ikke
fordi de nødvendigvis jobber eller får betalt for åtti
timer i uka, men fordi de bare har halvparten så
mye disponibel fritid som det de med 8-timersdag har. I sin bok «On the Clock: What Low Wage
Work Did to Me and How it Drives America Insane»
skriver Emily Guendelsberger om et sånt liv [6].
Etter å ha mistet jobben som journalist i en papir
avis som omstilte seg til digitale utgaver, begynte
hun ved et av Amazons varelagre i USA, seinere
jobbet ved et call-senter og på McDonalds. En
periode måtte hun sove i bilen sin, for det var det
eneste hun hadde råd til. Hun beskriver sin egen
opplevelse av maktesløsheten de ansatte etter
hvert føler og det enorme arbeidspresset.

Timelønna er i utgangspunktet lav, og ofte er det
for få timer per uke til å leve av uten å være villig til
«alltid» å påta seg det arbeidet som måtte dukke
opp/bli tilbudt. Mange av disse har derfor nærmest
en kontinuerlig beredskap hvor de er tilgjengelige
på kort varsel. Blir et Ryanairfly stående på bakken
med en forsinkelse, får ikke piloten der betalt for
dette, de får bare timelønn for tiden de er i lufta.
Uber-sjåfører eller sykkelbud som leverer mat og
som ikke er kjappe nok til å svare bekreftende at
de tar et oppdrag som de tilbys gjennom appen,
mister ikke bare det oppdraget, men blir også
dårligere prioritert for seinere oppdrag.

Men etter at Foodorasyklistene i Oslo fagorganiserte seg, gikk til streik i fem uker og vant fram
med sine krav om tariffavtale og dekning av
utgifter til sykkel, arbeidstøy og telefon, har mange
rundt i verden innsett at det kanskje er mulig å
få til endring allikevel [7]. Og hvem vet, kanskje
en dag gir Arbeidstilsynet pålegg om at de som
fordeler arbeid til alle disse plattformøkonomi
arbeiderne også må sørge for at de får et fullverdig
tilbud om BHT og et forsvarlig arbeidsmiljø på linje
med resten av transportbransjen?

De fleste av disse jobbene er i serviceorienterte
bransjer og innen helse- og omsorgsyrker hvor
mange oppdrag er «on demand», og stadig oftere
i helger og til alle døgnets tider. Så ikke bare
har disse arbeidstakerne mye ledig tid mellom
arbeidsoppdrag hvor de må være i beredskap uten
å få betalt, men de må også bruke en vesentlig del
av sin «fritid» på å hente seg inn igjen fra arbeidsoppdrag til tider som ikke passer med kroppens
biologiske rytmer. I stedet for obligatorisk fridag
for nødvendig restitusjon påfølgende dag, drar

Signert: Ørn

Kilder
1. Fri Fagbevegelse: https://frifagbevegelse.no/nyheter/fagbevegelsen-feirer-at-attetimersdagen-er-100-ar-selv-om-det-egentlig-er-99-arsiden-den-ble-innfort-6.158.543619.c76bc9c866
2. Fri Fagbevegelse 22.05.2019: https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/andelen-fagorganiserte--har-gatt-ned-i-28-av-32-europeiskeland-6.158.629697.e29c9ca799
3. International Monetary Fund, Finance & Development, September 2019, Vol. 56, No. 3:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
4. Financial Times, Martin Wolf 18.09.2019; Why rigged capitalism is damaging liberal democracy: https://www.ft.com/content/5a8ab27e-d47011e9-8367-807ebd53ab77
5. a4nu.dk 03.10.2019; Selskaber bruger millioner på at undgå fagforeninger: https://www.a4nu.dk/artikel/store-selskaber-bruger-millioner-paaat-undgaa-fagforeninger
6. Bokomtale 01.10.2019: http://www.unemployednegativity.com/2019/10/we-are-robots-division-of.html
7. Foodora-streiken omtalt av ITF (International Transport Workers’ Federation): https://www.itfglobal.org/en/news/union-win-historicagreement-food-delivery-workers?fbclid=IwAR2y4uRcZKrEk5TC46SV5Jqk-to1OuXJ4Kpm8YZxBiGj75mZl4R1XzidWT0
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Anmeldelse av Bjørn Bjorvatn
«Skiftarbeid og Søvn»
Dagfinn Matre, STAMI dagfinn.matre@stami.no

H

vis du er skiftarbeider og sliter
med søvnen, kan det være verdt
å lese boken «Skiftarbeid og
søvn» av Bjørn Bjorvatn. Forfatteren, en av Norges ledende
søvnforskere, har her skrevet en
lettlest bok som gir mange konkrete råd til deg
som sliter med søvnproblemer. Boken er delt i
tre deler.

negative effekter på helsa, og argumenterer for
at de fleste problemene som oppstår i forbindelse med skiftarbeid har med lite søvn å gjøre.
Tittelen på bokens tredje og siste del er «Slik
mestrer du skiftarbeid». Her får leseren ikke kun
konkrete råd og individuelle tiltak, men også
en populærvitenskapelig forklaring på hvorfor
dette trolig virker. Bokens tredje del kan leses på
egen hånd, men best utbytte får man nok hvis
man også har vært gjennom del 1 og 2. Bjorvatn
viser på denne måten at leseren tas på alvor og
ikke kun serveres ferdige oppskrifter. I del 3 er
han både innom ulike behandlinger for søvnproblemer (bl.a. lysbehandling, melatonin, kognitiv
terapi og trening). Han lister også opp en konkret liste over hvordan vaner kan forbedres for
å oppnå en god søvnhygiene (f.eks unngå kaffe
minst seks timer før sengetid). Egne råd gis
basert på hvilken skiftordning man jobber.

Første del omhandler søvn og døgnrytme.
Her forklarer Bjorvatn blant annet om søvnens
viktighet for læring og hukommelse, hvordan
søvnen varierer mellom ulike stadier, hvordan
søvn kan måles ved hjelp av f.eks en søvndagbok. Leseren blir også introdusert for hvordan
søvnen reguleres i et konstant samspill mellom
døgnrytmen, søvnbehovet og vaner/atferd,
samt forskjellen på A- og B-mennesker. Denne
delen av boken vil sannsynligvis være nyttig
og interessant lesning for hvem som helst. På
en lettfattelig måte beskriver denne delen hva
vi selv kan gjøre for å oppnå best mulig søvn,
uavhengig av om vi jobber skift eller ikke.

Oppsummert, så er dette en lettlest og anvendelig bok på knapt 150 sider, som bør kunne
bli til stor hjelp for deg som er skiftarbeider og
sliter med søvnen.

I bokens andre del beskriver Bjorvatn mulige
helsekonsekvenser av skiftarbeid. Disse er
inndelt i umiddelbare konsekvenser og konsekvenser på lang sikt. Blant de umiddelbare
konsek vensene er søvnighet, trøtthet og søvnproblemer mest vanlig. På lang sikt er risikoen
noe økt for blant annet vektøkning, høyt blodtrykk og kreft. Overordnet beskriver Bjorvatn
også mekanismene bak hvorfor skiftarbeid har
Kilder
Bjørn Bjorvatn. Skiftarbeid og søvn. Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. Fagbokforlaget 2019 ISBN: 978-82-450-2523-1
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Bokanmeldelse
Ebba Wergeland: Med fare for liv og helse

F

Petter Kristensen pkr@stami.no

ørst og fremst er dette en praktisk
håndbok for ansatte, tillitsvalgte
og verneombud. Boka på små
129 sider dokumenterer hvorfor
arbeidstidsordninger er viktige for
liv og helse, og på arbeidstakersidens premisser gir den detaljert og konkret oppskrift på hvordan man oppnår gode og rettferdige ordninger. Ebba Wergeland har i flere tiår
hatt tett og god kontakt med de «på gølvet», og
det har hun dratt stor nytte av som forfatter.
Omtalen av helse og sikkerhet er først og fremst
fokusert på søvn og ulykkesrisiko og ikke så mye
de mer langvarige helseproblemene som uforsvarlige arbeidstidsordninger kan føre til. Det
hele er solid dokumentert med ulykkesstatistikk
og en popularisert oversikt over søvnens fysiologi og hva som særpreger søvnforstyrrelser.

Sulitjelmaarbeiderne har endret teksten på fagforeningsfanen
sin fra 8 til 6 timer (Kilde: Sekstimersdagen.no)

Boka inneholder masse matnyttig stoff. Ulike
problematiske arbeidstidsordninger blir gjennomgått mer detaljert enn det jeg har funnet
andre steder (pp. 34-68). Konkrete forslag til
løsninger blir presentert, men unntaksvis er
ikke alle like godt gjennomtenkte etter min
mening. Av 19 råd for å redusere belastningen
ved nattarbeid (pp. 58-59) kan vi for eksempel
lese ”Brems dem som er ivrigst til å jobbe natt.
De overvurderer seg selv og kan ødelegge for
andre.” Beskrivelsen av både problematiske
ordninger og løsningene blir ofte presentert
av engasjerte fagforeningsfolk, blant annet
i sikkerhetsyrker og i yrker i helsesektor og
transportsektor. Et eksempel er gjennomgang
av sykepleieres tredelte turnus, hvor dårlige og
bedre alternativer blir presentert.

Selv om arbeidsmedisineren ikke er i primærmålgruppen for boka, vil vi ha nytte av
alle de konkrete beskrivelsene og forslagene til
løsninger. Et spesielt viktig kapittel for bedriftshelsetjenesten er gjennomgangen av forsvarlighetsvurdering (pp. 70-92). På side 72 utfordrer
hun bedriftshelsetjenesten på at de kan være
en rådgiver i planleggingen av arbeidstidsordninger i virksomheten.
Min oppsummering er at dette er en lettlest bok
med konkrete beskrivelser og forslag. Selv om
den i første rekke henvender seg til arbeids
takeren, anbefaler jeg den også til arbeids
medisinere i og utenfor bedriftshelsetjenesten.
Jeg regner for øvrig med at boka vil ha verdi for
alle med arbeidsgiveransvar, selv om verden
ikke beskrives med deres briller på.

Kilder
Wergeland E. Med fare for liv og helse: Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem. Forlaget Manifest, 2019. ISBN: 978-82-8342-077-7
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STYRETS SPALTE
Yogindra Samant
Overlege, Arbeidstilsynet

S

amfunnet endrer seg raskt.
Innføringen av stadig nye teknologier som smarttelefoner,
kunstig intelligens i arbeidslivet
og fenomen som globalisering,
gjør oss til et 24/7 samfunn
som alltid er online. Vi er i ferd med å bevege
oss mot et grenseløst arbeidsliv som påvirker
både samfunnsstruktur og individuell atferd.
Arbeidslivet og arbeidshelsen blir også påvirket
av slike endringer.

allerede preget mange andre land som f.eks.
USA og en del EU-land i flere år hvor et 24/7-tilbud på varer og tjenester ses som et ledd i et
forbrukervennlig samfunn. Videre blir grensene
mellom arbeidstid og fritid utydelig fordi nettverkstilgjengelighet og smarttelefoner tillater
at man tar jobben ut fra kontoret på dagtid
til kvelden hjemme i stua, og videre til hytta
i helgen. Et lite uttrykk for utviklingen er nok
endringen i arbeidsmiljøloven som gjør at deler
av arbeidet faktisk kan legges til tiden mellom
klokken kl. 21.00 og kl. 23.00 under forutsetning av at arbeidstaker tar initiativ til dette. Før
var arbeid mellom kl. 21:00 - kl. 06:00 regnet
som nattarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven.
Det virker som om det i dagens samfunn i
større grad er både aksept for, og mulighet til,
å gjøre alt når som helst på dagen eller natten,
både i jobb og sosial sammenheng. Alt dette
betyr at på den ene siden er arbeidsgivere
riktignok på god vei mot rask tilpasning av produksjon og tjenester til økende markedskrav og
teknologiske nyvinninger, mens på den andre
siden har arbeidstakere fortsatt et behov for
å få balanse mellom arbeidstid og fritid og å
beskytte sin egen helse og sikkerhet.

Fenomenet 24-timers-samfunnet har vi hørt
om i flere år. Store yrkesgrupper i vårt samfunn jobber 24-timer med skiftarbeid som sin
bærebjelke, dette gjelder både industri inkludert
oljebransjen og store offentlige servicebransjer
som helse- og nødetater f.eks. Nå er det slik
at tid ikke lenger begrenser aktivitet, og heller
ikke arbeid. Dette gjelder ikke bare arbeid på et
fysisk arbeidsted, men også arbeid som foregår
elektronisk i og formidlet gjennom den virtuelle
verden (internett, smarttelefoner). Teknologisk
utvikling driver oss også mot et arbeidsliv hvor
koblingen mellom tilstedeværelse på arbeidsstedet (en virksomhet) og arbeidstid stadig
blir brutt. Arbeidet kan foregå flere steder enn
på ett stedfestet kontor eller ett arbeidssted,
og det kan foregå på forskjellige tidspunkter
døgnet rundt. Slik organisering av arbeidet vil
utfordre arbeidstidsordninger ytterligere siden
flere typer tjenester er tenkt til å fungere og
bli levert døgnet rundt. Det gjelder butikker,
kiosker, budtjenester, renholds- og vedlikeholdstjenester mfl.

Arbeidsmedisineren har kompetanse på
hvordan ubekvemme arbeidstidsordninger kan
påvirke årvåkenhet, døgnrytme og har negative konsekvenser for fysisk- og psykisk helse
inkludert sosiale forhold. Hun/han kan bistå
arbeidsgivere i risikovurdering av arbeidsforholdene og planleggingen av en best mulig
skiftplan, samtidig kan de hjelpe arbeidstakere
å ta i bruk passende personlige mestrings
strategier.

Mer fleksibilitet og produktivitet er i økende
grad mulig fordi teknologisk utvikling kan
understøtte et slikt behov. Slik utvikling har

I tillegg, kan arbeidsmedisineren en «portvakt29

funksjon» med rådgivning og informasjon til
arbeidstakere som ønsker å jobbe mer kveld og
natt, noen ganger ut over gjeldende arbeidstidsgrenser, og spesielt til arbeidstakere som
ikke egner seg til dette pga. helseforhold. Det
finnes en rekke helseforhold som ikke er forenlig
med skift- og nattarbeid. Med denne «portvaktfunksjonen» kan arbeidsmedisineren forhindre helseplager og sykdom hos den enkelte
arbeidstaker, og samtidig spare samfunnet for
betydelige kostander grunnet tapt fremtidig
produktivitet, helsetap og behandlingskostnader til en arbeidstaker som ellers kan bli syk eller
skadet av en dårlig tilpasset arbeidstidsordning.

sin kompetanse innen arbeidstid og helse vil
være en nyttig og nødvendig ressurs for både
arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet for
øvrig også i denne «grenseløse fremtiden».

Et grenseløst arbeidsliv drevet av sterk teknologisk utvikling vil fortsette å tøye grenser
når det gjelder arbeidstid. Nye og kreative
arbeidstidsløsninger vil blomstre i fremtidens
arbeidsliv ved bruk av digitale algoritmer og AI
(kunstig intelligens). Arbeidsmedisineren med

Ønsker du tilbud
på annonsering
i Ramazzini?
Kontakt
silje.undal@cox.no
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Prosjektarbeid og forskningsmetoder
i arbeidsmedisin
20. – 23. april 2020
HENVENDELSER: regutkurs@ous-hf.no
PÅMELDING: https://lis.smartlearn.no/course/prosjektarbeidforskningsmetoder-i-arbeidsmedisin
KURSSTED: Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
Kurset er anbefalt for spesialiteten arbeidsmedisin (obligatorisk for gammel ordning).
Det er daglig gruppearbeid
KURSKOMITÉ:
Knut Skyberg (kursleder), rådgiver dr.med., Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Petter Kristensen, rådgiver dr.med. og professor emeritus, Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Tor Erik Danielsen, overlege dr.med.,
Arbeidstilsynet i Oslo og veiledningskoordinator i arbeidsmedisin, DNLF.
Svein Grahnstedt, overlege dr. med., Avd. for miljø og yrkesmedisin (AMY),
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tuyet Anh Pham, LIS-lege
ØVRIGE FORELESERE:
Karl-Christian Nordby, STAMI
Hilde Notø, STAMI
Dag Ellingsen, STAMI
Trine Dale, Transportøkonomisk Institutt
Bo Veiersted, STAMI
Karin Rø, Legeforskningsinstituttet; Sverre Vigeland, Fagavdelingen, Legeforeningen
Benedicte Mohr, Biblioteket, STAMI
Merete D. Bugge, STAMI
TEMAER:
• Læringsmål for kurset. Prosjektarbeid i bedriftshelsetjenesten
• Introduksjon til epidemiologi
• Design av epidemiologiske undersøkelser
• Intern validitet
• Kvalitet av eksponeringsdata i arbeidsmedisinske prosjekter
• Statistikk
• Intervensjonsstudiet - en mulighet for kritisk evaluering av miljøtiltak
• Tverrsnittsundersøkelser - bedriftslegens epidemiologiske verktøy
• Planlegging og gjennomføring av et prosjekt i egen bedrift
• Systematisering av data i bedriftshelsetjenesten
• Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver
• Praktiske øvelser med spørreskjemaer
• Kvalitative metoder i arbeidsmiljøforskning. Teori og eksempler
• Litteratursøk - søkestrategier
• Etikk og forskning. Etiske utfordringer ved gjennomføring av forskningsprosjekter
• Utforming av prosjektrapporter og fagartikler, og noe om muntlig formidling
• Orientering om doktorgradsopplegget ved universitetene

Returadresse:
Cox Bergen
Kong Christian
Frederiksplass 3,
5006 Bergen

PROGRAM

Kurs i aktuell arbeidsmedisin – «Januarkurset» – 2020
Med forbehold om endringer av programmet

ONSDAG 29. JANUAR 2020
08.30

Registrering

09.00-09.15 Velkommen
Karl-Christian Nordby, STAMI
TEMA
09.15-10.15

Team og samarbeid i BHT
Samarbeid og teamarbeid
– teori/praksis – relevans for BHT
Per Henrik Stenstrøm,
tidligere programleder
i radio og TV

10.30-11.15

Team i kunnskapsbedrifter
Idun Backer, Storebrand

11.30-12.15

Teamarbeid som grunnlag
for metodisk tilnærming
i Forsvarets BHT
Gunnar Skipenes og Hilde Myren,
Forsvarets BHT

TORSDAG 30. JANUAR 2020
TEMA

Aktuelt fra Arbeidstilsynet mm

09.00-10.30 Nytt fra Arbeidstilsynet
Tor Erik Danielsen mfl,
Arbeidstilsynet
10.45-11.15

Nytt fra godkjenningsordningen
for BHT
Mette Matre, Godkjenningsenheten,
Arbeidstilsynet

11.00-12.30

Arbeidsmedisinske veiledninger
– hvordan bruker vi dem i praksis
Merete Bugge, STAMI
og Lise Sørbø, STAMINA Helse

12.30-13.15

Lunsj.

TEMA

Aktuelle prosjekter

13.15-13.45

Telemarkstudien
Anne-Kris Møller Fell,
Avd for arbeidsmedisin,
Sykehuset Telemark

13.45-14.15

STAMI-prosjekt 1

13.00-13.45 Organisatoriske og
psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
Stein Knardahl, STAMII

14.15-14.30

Pause

14.00-14.45 Ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
Morten Wærsted, STAMI

15.00-15.30 STAMI-prosjekt 3

12.30-13.00 Lunsj
TEMA

BHTs kjernevirksomhet
– hvilke tiltak vet vi påvirker
arbeidsmiljøet?

14.30-15.00 STAMI-prosjekt 2

15.30
15.00-15.45 Kjemiske og fysiske
arbeidsmiljøfaktorer
Nils Petter Skaugset, STAMI

Evaluering og avslutning
Karl-Christian Nordby, STAMI

